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DIENSTEN IN DE GOEDE WEEK
Palmzondag
We vieren de intocht van Jezus in de stad Jeruzalem. Met de kinderen
van Jeruzalem gaan we Hem tegemoet, de palmtakken in de hand.
Zaterdag 28 maart 18.30 uur.
Gezinsviering met palmwijding en palmprocessie.
Zondag 29 maart
Vóór de eucharistieviering van 9.00 uur is er geen palmwijding
De eucharistieviering van 11.30 uur kent een plechtige intocht, de
palmwijding en de lezing van het lijdensverhaal volgens Marcus.
Vanwege de lengte van het lijdensverhaal is er geen overweging. Deze
viering wordt muzikaal verzorgd door het St. Alfonsuskoor.
Boeteviering en biechtgelegenheid
Maandag 30 maart is er om 19.00 uur een boeteviering in de dagkapel.
Degenen die een privé-biecht willen spreken, kunnen daartoe telefonisch
een afspraak maken.
Witte Donderdag
Herdenking van het laatste avondmaal, waaronder traditioneel de
offergang wordt gehouden, die bestemd is voor onze zieken. Vanwege
de herdenking van het laatste avondmaal is er de mogelijkheid te
communiceren onder twee gedaanten. Brood en Beker worden u
aangereikt. Na deze viering is er gelegenheid tot stille aanbidding in de
dagkapel. We hopen dat de opkomst voor deze eucharistieviering,
waarin we het laatste avondmaal van onze Heer gedenken beter bezocht
zal worden dan andere jaren. Het is niet voor niets een van de grote
feestdagen van het kerkelijk jaar. Ook op school wordt er de nodige
aandacht besteed aan zowel Witte Donderdag als Goede Vrijdag. Door
de kinderen van onze basisscholen wordt er weer fruit ingezameld voor
de zieken van onze pastorale eenheid. Dit wordt op Witte Donderdag 's
morgens in de kerk aangeboden in een korte viering.
Goede Vrijdag
Herdenking van het lijden en sterven van de Heer.

Om 15.00 uur wordt de eerste Kruisweg gehouden door het militair
pastoraat. U kunt zich hierbij aansluiten. Zie ook onder Berichten.
Om 19.00 uur zijn de plechtigheden van de Goede Vrijdag: Lezing van
het lijdensverhaal volgens Johannes, kruishulde en communieritus.
Om 2l.00 uur is er in het Kruiswegpark een 'meditatieve Kruisweg',
waarbij de paden van het Kruiswegpark met fakkels verlicht zullen
worden door leden van scoutinggroep pater Bleijs. We vertrekken ook
dit jaar vanuit de processiegang waar u vanaf 20.30 uur ook zelf fakkels
kunt kopen om zo mee te gaan op deze Kruisweg.
Paascommunie voor de zieken
Dit jaar wordt de Paascommunie voor de zieken thuis gebracht op
zaterdagmorgen 4 april. Zieken die niet op de lijst van de Eerste Vrijdag
voorkomen en toch graag de Paascommunie thuis willen ontvangen,
kunnen dat te kennen geven aan de receptie van ons parochiebureau, tel;
315463.
EUCHARISTIEVIERINGEN MET PASEN
Paaszaterdag
De paaswake begint ook dit jaar om 18.30 uur. U wordt verzocht om bij
het binnenkomen van de kerk een kaarsje ter hand te nemen
Elementen van de viering:
Wijding van het nieuwe vuur; Ontsteken van de Paaskaars;
Lofzang op de Paaskaars; Dienst van het woord;
Wijding van het doopwater; Vernieuwing van de doopbelofte;
Eucharistie.
De paaswake zal muzikaal worden verzorgd door het St. Alfonsuskoor.
Paaszondag
De eucharistievieringen zijn zoals gebruikelijk op zondag en dus om:
9.00 uur en 11.30 uur. Deze eucharistieviering zal muzikaal worden
verzorgd door het koor Les amis du bon Coeur
Paasmaandag
Ook vandaag zijn de eucharistievieringen zoals op zondag en dus om
9.00 uur en 11.30 uur.
Liturgische kalender
zo. 29-03-2015
do. 02-04-2015
vr. 03-04-2015
zo. 05-04-2015
ma. 06-04-2015

Palmzondag van het lijden van de Heer
Witte Donderdag
Goede Vrijdag
Paaszondag - Verrijzenis van de Heer
Tweede Paasdag

Kerkdiensten
Voor de vieringen verwijs ik u graag naar de eerste twee pagina's
van deze Kapelgids

Dienbeurten acolieten en misdienaars
za. 28
18.30 uur Patrick Vos
zo. 29
09.00 uur Harry Silkens - Niek op de Kamp
zo. 29
11.30 uur Henny Giesberts - Giel Heilkens - Reggie
Schulz - Lorenzo Janssen - Thom op de Kamp Tirolien Nayiziga
wo. 1
Voor de overige diensten van de Goede Week
verwijs ik graag naar de dienlijsten
Lectoren
za. 28
18.30 uur
zo. 29
09.00 uur
zo. 29
11.30 uur
wo. 1

Misintenties
za. 28
18.30 uur

zo. 29
zo. 29

09.00 uur
11.30 uur

za. 4

18.30 uur

zo. 5
zo. 5

09.00 uur
11.30 uur

ma. 6
ma. 6

09.00 uur
11.30 uur

Gezinsviering
Mevr. L. Stal
Mevr. M Wiermans
Voor de diensten van de goede week verwijs ik
u graag naar het lectorenrooster

Overleden ouders Heldens-van Cann en
dochters Maria en Jo; Overleden ouders
Coelen-Heltzel als jaardienst; Jac Lintjens als
10de jaardienst
Overleden ouders van Dinther-Langehoff
Piet Keuren; Hans Bronnenberg; Jan en Maus
Soentjens-Sauerland en dochter Sonja en André
en Josephina van Melick-Adriaans
Overleden ouders Heldens-van Cann en
dochters Maria en Jo; Lei Neelen; Mariet
Heilkens als dank voor alles namens de
bloemen dames; Overleden ouders NijhuisKoster, Jes Frenken-Beenen en Thei Dijcks;
Overleden ouders Verboeket-van Heur en
kinderen
Bijzondere intentie
Overleden echtelieden Smeets-Bauer; HenriPierre Maas als zeswekendienst; Jules
Walraven-Daniëls als zeswekendienst
Overledenen op het kerkhof
Bijzondere intentie

BERICHTEN
Kruisweg voor veteranen op Goede Vrijdag in Roermond

Op Goede Vrijdag 3 april 2015 organiseren het Nationaal Katholiek
Thuisfront en de dienst Rooms Katholieke Geestelijke Verzorging bij de
Krijgsmacht voor militairen, veteranen en hun gezinnen een Kruisweg in
het Kruiswegpark in Roermond. Dit jaar al weer voor de achtste keer.
De tocht start om 15.00 uur in de Kapel in ’t Zand, Parklaan 3 in
Roermond. De kruisweg is behalve voor militairen, veteranen en hun
thuisfront ook voor de inwoners van Roermond toegankelijk. De
Kruisweg duurt ongeveer één uur. Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier Jules
Post zal de tocht openen door het aansteken van een uitzendkaars in de
Kapel in ’t Zand. Daarna begint de wandeling langs de staties in het
park. De kruisweg wordt afgesloten met het leggen van bloemen. Bij de
bloemenhulde herdenken wij iedereen, die voor het werken aan vrede,
het leven heeft gelaten. Bij slecht weer zal de Kruisweg in de Kapel
worden gehouden.
Fanfare O.L.Vrouw in 't Zand
Galaconcert van Marinierskapel der Koninklijke Marine
Op vrijdag 12 juni 2015 speelt de Marinierskapel een Galaconcert ter
gelegenheid van het 125 jarig bestaan van Fanfare Onze Lieve Vrouw in
’t Zand uit Roermond. Dit vindt plaats in de Theaterzaal de Oranjerie
De Marinierskapel is het veelzijdige muzikale visitekaartje van de
Koninklijke Marine.
Dit harmonieorkest wordt gevormd door 53 geselecteerde beroepsmusici
onder leiding van dirigent en componist Peter Kleine Schaars die vele
optredens verzorgen in binnen- en buitenland. De belangrijkste taak van
de Marinierskapel is het muzikaal ondersteunen van het militaire
ceremonieel voor het Koninklijk Huis, de Koninklijke Marine of
Defensie in het algemeen. Sinds de oprichting in 1945 is de
Marinierskapel bij het grote publiek vooral bekend geworden door de
vele succesvolle concerten, radio- en tv-optredens, plaat- en cd-opnamen
en taptoes. Regelmatig werken nationale en internationale solisten hier
aan mee. Legendarisch en kenmerkend in de internationale militaire
muziekwereld is de specifieke eigen ‘sound & drive’ van het orkest,
waardoor het ook over onze landsgrenzen een graag geziene gast is.
Tijdens het Galaconcert zal de Marinierskapel een veelzijdig en
gevarieerd programma ten gehore brengen waar de liefhebbers van
blaasmuziek volop van zullen genieten.
Entree € 15,00 bij de toegang of via voorverkoop € 12,50
Voorverkoop via www.famfaar.nl, de leden van de Fanfare Onze Lieve
Vrouw in ’t Zand of via Theaterhotel de Oranjerie door
www.theaterhotelroermond.nl, telefonisch 0475-391491 of aan de
receptie.

